QUATBIO
Desinfetante Hospitalar
Superfícies Fixas e Artigos Não Críticos
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
QUATBIO é um desinfetante à base de Quaternário de Amônio, desenvolvido para o uso
hospitalar, incluindo áreas críticas, como exemplo: centros cirúrgicos, centro obstétrico,
UTI, UTI Neonatal, unidade de diálise, setor de hemodinâmica, unidade de transplante,
unidade de queimados, unidade de isolamento, área suja da lavanderia, entre outras. Em
áreas semicríticas, como: enfermaria, apartamentos, ambulatórios, banheiros, central de
triagem, etc. Em áreas não críticas, como: almoxarifados, vestiários e áreas
administrativas. QUATBIO é indicado também para laboratórios de análises clínicas,
clínicas médicas, odontológicas, de estéticas e veterinárias. É ideal para desinfecção de
superfícies fixas, tais como, pisos, paredes, tetos, portas, bancadas, escadas, janelas,
vidros, luminárias, equipamentos, mobiliários, louças sanitárias, macas, incubadoras e
afins. Em artigos não críticos, como, termômetro axilar, estetoscópio, suporte de soro,
aparelhos de pressão, comadres, papagaios, bacias, cuba rim, cadeiras de banho, etc.
QUATBIO tem ação bactericida e bacteriostática, agindo com eficácia sobre as bactérias
gram-positivas e gram-negativas. Possui laudos que comprovam sua ação de desinfecção
contra as bactérias Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas
aeruginosa e Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase (KPC).
INSTRUÇÕES DE USO
Desinfecção Hospitalar em superfícies fixas: Diluir o produto em 1:30 partes de água.
Aplicar a solução diluída diretamente na superfície com o auxílio de um pulverizador, mop
aplicador ou outra ferramenta apropriada. Espalhe a solução com esponja ou pano, de
modo a umectar completamente toda a área a ser desinfetada. Mantenha a superfície ou
artigo úmidos com a solução pelo tempo de 10 minutos. Não misturar com cloro ou outros
produtos. Não precisa enxaguar.
Desinfecção Hospitalar em artigos não críticos: Diluir o produto 1:30 partes de água.
Imergir os artigos no produto diluído pelo tempo de 10 minutos. Não misturar com cloro ou
outros produtos. Realize o enxágue se necessário e utilize-os o mais breve possível.
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
Aparência: líquido transparente incolor a levemente amarelado e de odor característico
pH: 6,0 – 8,0
Teor de ativos: 10,0 – 20,0 %
Densidade (20/250C): 0,970 – 1,010 g/cm³
Viscosidade: 10 – 30 cps
REGISTRO NA ANVISA Nº 325930034
SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DE QUATBIO
Hospitais, clínicas odontológicas, veterinárias, laboratórios de patologia, etc.

